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Hvad nytter armslængden, hvis håndledene er løse!            
 
Af Christian S. Nissen 
 

Lad mig medgive det straks. Når det drejer sig om de offentligt ejede public service stationers 

(dvs. DR og TV2) redaktionelle uafhængighed af staten er jeg en uforbederlig fundamentalist. 

Også på dette område er principper svære at forsvare, når de bid for bid tyndes ud ved små, 

tilsyneladende harmløse justeringer. Så meget desto mere som nævnte uafhængighed i be-

tragtning af det offentlige ejerskab er en anomali. 

 

Tænk blot på, at der ikke falder en nok så lille offentlig fugl til jorden i selv den fjerneste afkrog 

af kongeriget uden at mindst én minister gøres ansvarlig og diverse ordførere i folketinget me-

ner sig forpligtede til at give den en bemærkning (og en forespørgsel) med på vejen. På den 

baggrund er det mod naturens orden, at politikerne skal holde sig tilbage, når det drejer sig om 

TV2s og DRs udsendelser.  

 

Tre en halv milliard licenskroner og mediernes indiskutable rolle i den offentlige debat gør dem 

til et indlysende emne for tæt offentlig regulering, er der nogle der mener. Kan man forvente at 

et folketingsmedlem, der i pressen eller på vælgermøder bliver konfronteret med åbenlyse fejl 

og mangler i sendefladerne og indlysende fordrejninger i enkeltudsendelser, skal slå ud med 

armene og henvise til DRs og TV2s redaktionelle uafhængighed? Det kan da for pokker ikke 

være meningen, at DRs og TV2s ledelser helt på egen hånd og uden statslig styring skal be-

stemme, hvad der skal sendes. 

 

Ikke desto mindre er det netop denne verdensfjerne renhed, jeg og andre idealistisk præker, når 

vi i disse år deltager i mediepolitiske møder i Østeuropa. Der har man de statsradiofoniske 

”pravdaer” i frisk erindring. Men hyppige udskiftninger blandt studieværter og på ledende poster 

og en dræbende selvcensur viser, at statslig indblanding ikke er en saga blot.  

 

Så brutalt foregår det vist ikke i Vesteuropa, i hvert fald ikke i det nordvestlige hjørne. Her er 

indblandingen mere subtil, som det f.eks. sker i de såkaldte ”public service kontrakter”. 

 

Tag den seneste tids diskussion om DRs og TV2s ungdomsudsendelser. Næppe har en medie-

forsker påpeget, at den danske ungdom ikke får en tilstrækkeligt vitaminrig TV-kost, før medie-



 
ordførerne (med Venstres som en klædelig undtagelse) står i bekymret kø og peger på de til-

stundende medieforhandlinger med en efterfølgende justering af public service kontrakterne 

som en mulighed for at rette op på dårligdommen. Oven i 127 andre krav om hvad de to statio-

ner skal sende kan vi nu se frem til nye, særlige krav om så og så mange timers seriøs ung-

doms-TV.   

 

Ved det seneste medieforlig var der en medieordfører blandt forligspartierne, som følte sig kal-

det til særligt at varetage de hørehæmmedes tarv. Derfor rummer public service kontrakterne 

fra 2003 usædvanligt specificerede krav til betjeningen af disse grupper. I de kommende medie-

forhandlinger kan det ud over ungdommen blive dansen, der skal tilgodeses, eller dansk filmin-

dustri, den folkelige idræt, kulturarven på danske museer, de perifere øsamfund – ja listen over 

forsømte områder og emner er uendelig. Det djævelske ved disse kontrakter (som trods navnet 

i realiteten er forligspartiernes diktat) er, at de er kumulative. Nye krav træder ikke i stedet for 

gamle, men lægges tankeløst oven i. Som en anden Gulliver snæres public service stationernes 

sendeflader ind i stadig flere politiske tråde, som taget enkeltvis ikke kan vække stor ståhej. 

Men som samlet set gradvist overfører det redaktionelle ansvar over sendefladerne til folketin-

get. 

 

Ingen aktionærkreds eller bestyrelse for et dagblad ville drømme om at stille så specifikke krav 

til den redaktionelle ledelse. Det er imod grundfæstede publicistiske principper.  Javel – ved jeg 

at mange vil sige. Men de er også privat ejede. Det er noget andet med offentligt ejede medier. 

Her må det offentlige (dvs. staten) med rimelighed kunne blande sig noget mere. Tvært imod, vil 

jeg hævde. Det statslige/offentlige ejerskab over en begrænset del af det elektroniske medieud-

bud er der mange (andre) gode grunde til at opretholde. Men det rummer en farlig kim til mis-

brug. Trykke- og indformationsfrihed er en del af de borgerlige frihedsrettigheder, som i sin tid 

blev skabt for at beskytte borgerne mod statsmagten. På denne stadig relevante baggrund må 

staten holde sig langt, langt væk fra enhver indholdsmæssig styring af ”dens egne” medier.  

Den statslige udpegning af bestyrelsesmedlemmer og disses overordnede ansvar for sendefla-

derne må være alt rigeligt til at sikre de offentlige interesser. 

 

Men lur mig om politikerne kan nære sig. 

 


